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SUNUŞ 

Tarihi Kentler Birliği, ülke coğrafyamızı dünyada farklı ve ayrıcalıklı kılan tarihi, doğal 
ve kültürel mirasımızın zenginliğini koruyup yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için çeşitli 
meslek ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle 2000 yılında Bursa’da bir araya gelen 52 
belediye ile kurulmuştur. Kuruluş misyonuna uygun güçlü birliktelikleri sayesinde üye sayısını 
her yıl artıran birliğimizin tüm kesimlerce desteklenmesiyle daha da güçlü ve başarılı bir 
şekilde çeşitli faaliyetlerle devam etmenin gururunu yaşamaktayız 

Tüm dünyayı etkileyen ve devam eden salgın sürecini, hem bireysel hayatlarımızda 
hem de sorumlu olduğumuz kentlerimizi yöneterek yeni yaklaşımlar geliştirmeye, alanda 
analizler yaparak yayın politikamızı ve eğitim programları ile koruma yaklaşımlarımızı 
geliştirmeye devam etmenin gayreti içerisinde bulunduk  

Tarihi ve kültürel mirasa ait temel politikaların tartışıldığı, birikim ve deneyimlerin 
paylaşıldığı geleneksel toplantılarımızdan biri olan Anadolu Buluşmaları başlığında  Mayıs ve 
Eylül aylarındaki birlik meclisi olağan toplantılarımızı İstanbul’da gerçekleştirdik.  

Belediyelerimizin koruma birimlerinde çalışan teknik personellerine yönelik; Kentsel 
Koruma, Güncel Mevzuatlar, Alanda Eğitim ve Dünya Mirası Başvuru Süreci ile Alan 
Yönetimi Deneyim Paylaşımı, Müzeleri Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı (KEMEP) gibi 
çeşitli başlıklardaki eğitim programlarımız devam etti 

Her yıl düzenlenen Kent Müzeleri Özendirme Yarışması yapıldı. Özgün yapısı ile 
başarılı bulunan müze sahibi belediyeler ödüllendirildi. Belediye teknik kadrolarının proje ve 
uygulama süreçlerindeki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve özendirmek amacıyla her yıl 
düzenlenen, ” Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’na” proje ve uygulama dalında 33 Belediye katıldığı. Proje bazında 
yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan proje sahiplerine, Eylül ayında 
İstanbul’da gerçekleştirilen Anadolu Buluşmasındaki törenle ödülleri takdim edildi 

Üye Belediyelerimize: 2021 yılı içerisinde “Bin Günde Bin Eser”  hibe proje yardımı 
kapsamında 1.385.982₺ ödeme yapıldı 

Birliğimizin kuruluşundan itibaren görev yapmış; benden önceki başkan, yönetimde 
görev alan ve almayan tüm meclis üyelerimiz, başkanlığını Prof. Dr. Metin Sözen’in yaptığı 
Danışma Kurulu üyelerimizin öneri, katılım ve katkılarıyla yeni kavramların geliştirilmesinde, 
öncü ve örnek uygulamalarla sundukları katkılar ile maddi ve manevi destekleriyle kurulan bu 
okulumuzun gönüllü öğretmenleri olmuşlardır 

Tarihi miras korumacılığını tekil yapılardan kentsel doku ölçeğine kadar genişleterek, 
evlerden sokaklara, arastalardan tarihi çarşılara, bedestenlerden hanlara, kalelerden kent 
surlarına kadar pek çok tarihi eserin, kent ve kırsal yaşama kazandırılması ve 
sergilenmesinde öncülük eden belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına, maddi-manevi 
katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim 

Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerimizden ödün vermeden hazırlanan bu faaliyet 
raporunda; birliğimizin misyon ve vizyonu, yetki görev ve sorumlulukları ile gerçekleştirilen 
çeşitli hizmetlerden, bütçe ve mali bilgilere kadar tüm veriler yer almaktadır 

Kimlikli kentlerde kimlikli bireyler olarak yaşamak düsturunu önemseyen Tarihi Kentler 
Birliği başkanlığına hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşayan bir birey olarak, sevgi 
ve saygılarımla 2021 yılı faaliyet raporumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarım                                                                                          
 
 

                                                                          Hayrettin GÜNGÖR 
Tarihi Kentler Birliği Başkanı 

Kahramanmaraş Büyükşehir Bel. Başkanı 
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. MİSYON VE VİZYON 

 
1- Misyon :  
Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin 

tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak. 
 
2- Vizyon : 
Medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal 

dokusunu koruyup gelecek nesillere aktarmak. 

 

1.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 
Birliğin Kuruluşu :  
28 Eylül 2000 tarih ve 24184 sayılı resmi gazete yayınlanan 2000/1203 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 
kapsamında belediyeler tarafından kurulmuş mahalli idare birliğidir 
 
Birliğin Görev Alanları : 
Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanı ile sınırlıdır 
 
Birliğin Görev ve Sorumlulukları : 
Avrupa Birliği Aday Üyesi Türkiye'nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi'nin 25. 

yılında oluşturduğu Avrupa Bir Ortak Miras kampanyasının Avrupa Tarihi Kentler ve 

Bölgeler Birliği'nde, Türkiye'nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, 

tarihi kentlerin bir araya gelmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal 

mirasın Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılmasını sağlamak 
 
Birliğin Yetkileri : 
Birliğin kuruluş amacına uygun üye belediyelerce devredilen yetkiler. 
 
Birliğin Organları : 
 

Birlik Meclisi : 
Mahalli İdareler genel seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararının resmi 

gazetede yayınlanmasına müteakip valiliğin çağrısı üzerine birlik meclisi, üye 

belediyelerin belediye başkanları ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye 

meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile büyükşehir belediye 

meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine 

seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri bir üyenin katılımından teşekkül 

eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi’ne kendi üyeleri arasından 

gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar 

verirler. Eğer seçilecek ise aynı toplantıda seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek 

zorundadır.  

Birlik Meclisi'ne asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir 
Birlik Meclisi'nde asıl üyeliğin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir 
Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer 
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Belediye başkanlığını ve belediye meclis üyeliğini kaybedenler, birlik meclis üyeliğini 
de kaybetmiş sayılırlar. 
 
 
Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri: 
1. Başkanlık Divanı üyelerini, Encümen üyelerini ile Meclis İhtisas Komisyonu 
üyelerini seçmek. 
2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak.  
3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  
4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,  
5. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Liradan on bin Türk Lirasına kadar olan 
birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.  
6. Birlik yatırımlarının yap-işlet ve/veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar 
vermek. 
7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.  
8. Birlik başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.  
9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar 
vermek.  
10. Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek,  
11. Borçlanmalara karar vermek. 
12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek.  
13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu 
hususta gereken kararları almak.  
14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası 
kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak.  
15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.  
16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek.  
17. Birliğin feshine karar vermek.  
18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl 
Özel İdareleri, Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde 
bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun satın almak, bağış kabul etmek, 
kiralamak, kullanma hakkı tesis ederek kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına 
katkıda bulunmak.  
19. Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi 
yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, 
bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
tahsis etmek ve/veya diğer kişilere kiralamak. 
 
 
 
 
 
Birlik Encümeni: 
Birlik encümeni, birlik başkanı ile meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 

yedi üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. 

Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. 

Başkan bulunmadığında, başkanın görevlendirmesi ile bu görev, genel sekreter veya 

encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür. 
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Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri: 
1. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik 
meclisine görüş bildirmek. 
2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.  
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak  
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.  
6. İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek. 
7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis 

kararlarını uygulamak. 
8. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, birlik meclisinin yetkisi 

dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak.  
9. Kanun, Tüzük ve birlik meclisinin encümene verdiği görevleri yapmak.  
 

Birlik Başkanı: 
Mahalli İdareler genel seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararının resmi 

gazetede yayınlanmasına müteakip valilikçe yapılan çağrı üzerine gerçekleştirilen 

Birlik Meclisi ilk toplantısında, ilk iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, 

başkanlık divanı üyeleri ile birlik başkanı da, ilk mahalli idareler genel seçimlere kadar 

görev yapmak üzere birlik tüzüğünün 11. maddesindeki usullere göre seçilir. 
 
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri: 
1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.  
2. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak,    
izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu 
Meclis'e sunmak.  
3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.  
4. Birlik meclisi ve birlik encümenine başkanlık etmek. 
5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.  
6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.  
7. Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak.  
8. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.  
9. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenekleri aktarmak.  
10. Birlik personelini atamak. 
11. Birliği denetlemek.  
12. Şartsız bağışları kabul etmek. 
13. Kanunlarla birliğe verilen fakat birlik meclisi ve/veya birlik encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  
14. Birlik meclisini toplantıya çağırmak.  
15. Kanunlar ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.  
 
 
Birlik Teşkilatı 
Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Birimlerinden oluşmaktadır. 

 
Birlik Genel Sekreteri 
Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında 
yürütülmesini sağlar. 

 



6 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü  
Birliğin ana hizmet birimlerinden biri olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü’nün ilgili hükümleri doğrultusunda, 
birlik meclis kararı ile kurulmuştur.  
 
Görevleri: 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve 
idare faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak.             

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 
toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri 
hazırlamak. 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

• Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen        
değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, 
gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve 
raporlanması işlemlerini yapmak. 

• Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde 
tutulmasın sağlamak. 

• Gerekli mali bilgi ve raporları  düzenli olarak ilgili kamu idarelerine vermek  

• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 
alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini 
yürütmek ve sonuçlandırmak. 

• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst 
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık 
yapmak. 

• Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yapmak. 

• Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü:  
Yazı İşleri Müdürlüğü, birliğin ana hizmet birimlerinden olup, 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Birlik Tüzüğü’nün ilgili hükümleri 
doğrultusunda, meclis kararı ile kurulmuştur.  
  
Görevleri:  

• Birliğe gelen ve giden evrakların gereğini yapmak.   

• Meclis’le ilgili iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek. 

• İhtisas komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.  
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• Encümen ile ilgili  iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek. 

• Personel ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.  

• Birlik arşivinin düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak.          

• Elektronik arşiv hizmetlerini kurmak ve yürütmek.  

• Kuruma ait kitap, dergi, broşür basımları ile ilgili resmi, hukuki ve idari 
süreçleri takip etmek ve gereğini yapmak.  

• Kurumsal bayrak, flama, afiş vb. baskıları ile çeşitli kırtasiye malzemelerinin 
alımlarına ait tüm işleri yapmak veya yaptırmak.  

• Binanın güvenlik, temizlik, tamir ile bakım ve onarım işlerini yaptırmak.  

• Kurumlara ait faturaların ödenmesi ve abonmanlık işlemlerini yürütmek. 

• Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasına yardımcı olmak. 

• Mevzuatla kendisine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

• Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 

 

1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1.3.1. FİZİKSEL YAPI 

Hizmet Binası : 
İstanbul İli Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi, Emirgan Mektebi Sokak No:7 (Şerifler 

Yalısı Selamlık ve Bendegan (Hizmet Binası) adresinde bulunmaktadır. Bu yapıların 

bulunduğu iki parselde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.  
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1.3.2. ÖRGÜT YAPISI  

 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında yönetim organları: 
 

Birlik Meclisi     Birlik Encümeni              Birlik Başkanı   
 
 
Teşkilat Şeması : 

 
Birlik Başkanı      

 
 
 
 
 

Genel Sekreter 
 
 
 
 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü                Yazı İşleri Müdürlüğü 
 
 

1.3.3. İNSAN KAYNAKLARI 

Genel İdare Hizmet sınıfında beş adet memur kadrosu bulunmaktadır. Bunun üç adet 
kadrosu dolu iki adet kadro ise boştur. Dolu olan kadrolarda Genel Sekreter  ile iki 
adet birim müdürü görev yapmaktadır.  
Teknik Hizmetler sınıfında dört adet kadro mevcuttur. Bu kadroların üç adeti boş olup, 
dolu kadroda bir adet Arkeolog görev yapmaktadır.  
Sürekli işçi kadrosu yirmi altı adet personelden oluşmaktadır. Bu kadroların tamamı 

boştur. 
 
 

1.3.4. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve 
diğer kontroller bütünüdür.  
İç kontrolün idarenin yönetim sorumluluğunda olması nedeniyle birliğimizce yapılan 

işlemlerde baştan itibaren ardışık sisteme göre süreç kontrolü yapılmaktadır. Bu 

kapsamda işlemler; gerçekleştirme görevlisi kontrolüne, harcama yetkilisi kontrolüne, 

muhasebe yetkilisi kontrolüne ve mali işler birim yetkilisi kontrolüne tabi 

tutulmaktadır. 
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2. AMAÇ VE HEDEFLER 

2.1. Birliğin Amaç Ve Hedefleri 

 
Kar amacı gütmeyen birlik: 
 

a) Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında birliğe 
üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını sağlar.  
b) Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla 
ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi çeşitli kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime 
dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.  
c) İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek konularda, birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin 
Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği'ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği 
kurmalarını sağlayarak ilişkileri kolaylaştırır.  
d) Birliğe bağlı belediyeler adına ve birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu  
çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize 
eder, denetler. 
e) Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye 
belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder 
yapar ve/veya yaptırır.  
f) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak 
çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, 
tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın 
faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar 
düzenler. 
g) Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent 
dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, 
mültivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, 
televizyon yayınları için programlar düzenleyebilir. 
h) Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel 
tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca tescil 
edilmiş yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapar, yaptırır ve 
bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar. 
i) Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.  
j) Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi 
kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.  
k) Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların 
çıkarılmasını destekler.  
l) Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.  
m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir. 
n) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca birliğin etkinlikleri için 

kullanılabilir.  
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2.2. Temel Politika ve Öncelikleri 

 
1. Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler 
geliştirmek. 
2. Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek 
odaları, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla ile bu konularda uzman kişilerle 
işbirliği yapmak.  
3. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek. 

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

3.1. MALİ BİLGİLER 

3.1.1. BİLANÇO 

BİLANÇO AKTİF 
 
1.DÖNEN VARLIKLAR    12.584.807,64 

10.Hazır Değerler   12.404.844,07  

102.Banka Hesabı  12.404.844,07    

12. Faaliyet Alacakları   175.070,48   

121.Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 
150.351,84   

126.Verilen Depozito ve Teminatları Hesabı  
24.718,64    

16.Ön Ödemeler  4.893,09  

162.Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 4893,09   

II. DURAN VARLIKLAR    428.347,96 

25. Maddi duran Varlıklar   428.347,96  

253 Tesis Makine ve cihazlar Hesabı 675,00   

255.Demirbaşlar hesabı  569.336,35   

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)  (-141.663,39)   

26.Maddi Olmayan Duran Varlıklar   0  

260. Haklar Hesabı  25.935,68    

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) (-25.935,68)   

AKTİF TOPLAMI   13.013.155,60 

 

91. Nakit Dışı Teminat ve Kişiye Ait Menkul 
Kıymet 

 835.430,00 
 

910. Teminat Mektupları Hs. 835.430,00   
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BİLANÇO PASİF 

III . KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  
 

209.862,09  

32. Faaliyet Borçları   67.785,85  

320.Bütçe Emanetleri Hesabı  67.785,85    

33.Emanet yabancı kaynaklar   0,00   

330.Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 0,00   

333. Emanetler Hesabı  0,00    

36.Ödenecek Diğer Yükümlülükler   142.076,24  

360.Ödenecek vergi ve Fonlar Hesabı  142.076,24    

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  0                      0 

V. ÖZKAYNAKLAR    12.803.293,51 

50.Net Değer   3.322.144,25   

500.Net Değer Hesabı  3.322.144,25    

57. Geçmiş Yıllar Olumlu faaliyet sonuçları  9.288.963,56  

570. Geçmiş Yıllar Olumlu faaliyet sonuçları Hs. 9.288.963,56   

58.Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet sonuçları   (-128.606,50)   

580. Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet sonuçları Hs.  (-128.606,50)    

59.Dönem Faaliyet Sonuçları   320.792,20  

590. Dönem olumlu Faaliyet Sonucu Hs. 320.792,20    

 
PASİF TOPLAMI         

 
13.013.155,60 

                                                                              

91. Nakit Dışı Teminat ve Kişiye Ait Menkul Kıym.  835.430,00  

911. Teminat Mektupları Emanetleri Hs. 835.430,00   
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EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 

BÜTÇE GİDERİ 

  

01 

Personel 
Giderleri 

 

02 

Sosyal 
Güvenlik 

Kurumlarına 
Devlet Primi 

Giderleri 

 

03 

Mal Ve Hizmet 
Alım Giderleri 

 

05 

Yurt Dışına 
Yapılan 

Transferler 

 

07 

Sermaye 
Transferleri 

 

 

Toplam ₺ 

08 

Dinlenme, Kültür Ve Din 
Hizmetleri 

 

501.910,40 

 

13.762,13 

 

4.334.759,90 

 

0,00 

 

1.513.054,71 

 

6.363.487,14 

 

BÜTÇE GELİRİ 

Gelir 
Kodu AÇIKLAMA 

 
Tahakkuk 

 
Tahsilat 

 
03  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

 
5.943.763,21 

 
5.793.411,37 

 
04  

Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel 
Gelirler 

 
0 

 
0 

 
05  

 
Diğer gelirler 

 
1.288.932,20 

 
1.288.932,20 

 
Ret ve İade 

  
(-0) 

 
 
Toplam 

 
7.232.695,41 

 

 
7.082.343,57 
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 3.1.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Tarihi Kentler Birliği’nin 2021 yılı Bütçesi 12.880.500,00 TL. olarak kabul 
edilmiştir. Bu ödeneğe karşılık yılı içerisinde 6.363.487,14  TL. Bütçe Gideri yapılmış 
olup kullanılmayan 6.517.012,86 TL. cari ödenek ise imha edilmiştir. 

Gelir Bütçesinde 6.500.000,00 TL. nakit artığı ve 6.380.500,00TL gelir 
öngörülmüştür. Yılı içinde  7.232.695,41 TL gelir tahakkuku sağlanmış, 7.082.343,57 
TL tahsil edilmiş ve  150.351,84 TL tahakkuk ise gelecek yıla devredilmiştir.  
 

3.1.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI 

Mali denetim Kamu idarelerinin tüm Mali Yönetim ve Kontrol Sistemleri ile mali karar 
ve işlemleri hem mevzuata uygunluk hem de kamu zararı ile yolsuzluğu önleyecek 
biçimde kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı yönünden harcama 
sonrası denetime tabi tutuluşudur.  

Birliğimizin denetimi Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’nca yapılır. Gerekli gördükleri 
takdirde Vali ve Kaymakam da denetim yapabilir. 
 

3.2. PERFORMANS ve FAALİYET BİLGİLERİ 

3.2.1 YAYIMLAR 

a- Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik Dergisi 
 

Birliğimizce üç ayda bir yayımlanan “Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik” dergisinin 65-

66-67-68 sayıları yayımlanmıştır. Bu sayılara ait toplam 8.000 adet basılarak üye 

belediyelere, çeşitli kişi ve kurumlara dağıtımı yapılmıştır.  

 

b- Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 

Yarışması 2021 Yayımı 

  

Tarihi Kentler Birliği Tarihi Ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması 2020 Projeleri her yıl olduğu gibi yine yayımlanmıştır. 
Birliğin 2001 yılından bu yana düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın, ülkemizin tarihinde bir kavşak noktası 
olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz. Yarım yüzyıl boyunca, umursamazlık ve 
duyarsızlıkla yok olmaya mahkûm edilen koca bir tarihin tanıkları bir bir yeniden 
hayata dönüyor. Birliğin üyesi olan Belediyeler bu büyük uyanışın ve bilinçlenmenin 
öncülüğünü yapıyor.  
2006 Yılından beri her yıl yayınlanan, kültürel mirasımıza yönelik değerli katkıları 
kalıcı kılmayı, ülkemizin korumacılık tarihine bir belge olarak bırakmayı amaçlayan 
yayımların sonuncusu 2021 yılında yayımlanmıştır. Burada 2020 yılı Tarihi Kentler 
Birliği Özendirme Yarışmasına katılan 33 belediyenin 28 proje ve 33 uygulama 
alanında olmak üzere toplam 61 proje çalışmaları yer almaktadır.  
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Kitap, yarışmaya katılan ve ödül alan 33 belediye ve bu belediyelerin proje ve 
uygulama çalışmalarını anlatan metinler, proje çizimleri ve fotoğraflarla 
desteklenmiştir. 

3.2.2. ANADOLU SEMİNERLERİ ve ÇALIŞTAYLARI 

Tarihi Kentler Birliği 2021 yılında bir Anadolu Semineri gerçekleştirmiştir.  
- Kastamonu Bölgesel Semineri “Pandemi Sürecinde Kültürel Miras ve Korumada 
Süreklilik” 
alıştayın Konusu : “Tarihi Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi” 
 
 Kastamon Bölgesel Semineri -  03-04 Aralık 2021 
Seminerin Konusu : “Pandemi Sürecinde Kültürel Miras ve Korumada Süreklilik”. 

3.2.3. ANADOLU BULUŞMALARI VE MECLİS TOPLANTILARI 

Tarihi Kentler Birliği tarafından 2021 yılında iki adet Anadolu Buluşması/Meclis 
Toplantısı düzenlemiştir. 

a- İstanbul Buluşması (Haziran) 
b- İstanbul Buluşması (Eylül) 

 
a- İstanbul Buluşması 9 Haziran 2021 
 
Tarihi Kentler Birliği, 2021 yılının ilk Buluşması ve olağan 1. meclis toplantısı 
İstanbul’da yapılmıştır. Program TKB Olağan Meclis Toplantısı ile başlamıştır.  
 
Birlik Meclisi 2021 Yılı Olağan 1. Toplantısı: 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da 
yapılmış ve gündemdeki konular görüşülerek karar alınmıştır. 
 
 
Meclis Toplantısında alınan karar özetleri:  
 
Karar No 01: Birlik Meclisinin 28 Eylül 2020 Tarihli Toplantısına Ait Tutanak Özeti 

kabul edildi. 

Karar No 02: Birlik başkanlığına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hayrettin GÜNGÖR seçildi. 

Karar No 03: Meclis birinci başkan vekilliğine Edirne Belediye Başkanı Recep 

GÜRKAN, ikinci başkan vekilliğine Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI seçildi. 

Karar No 04: Meclis başkanlık divanı asıl kâtip üyeliğine Burdur Belediye Başkanı Ali 

Orkun CENGİZ ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait KILIÇ seçildi. Meclis yedek 

kâtip üyeliklerine ise Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık EDİS ile Niksar 

Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN seçildi. 

Karar No 05: Birlik encümen üyeliğine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Memduh BÜYÜKKILIÇ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN, 

Bartın Belediye Başkanı Cemal AKIN, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 

GENÇ ile Merzifon Belediye Başkanı Alp KARGI seçildi. 
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Karar No 06: Beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına karar verildi. 

Komisyon üyeliğine Altınova Belediye Başkanı Metin ORAL, Çaycuma Belediye 

Başkanı Bülent KANTARCI, Havran Belediye Başkanı Emin ERSOY, Gümüşhacıköy 

Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL ile Elmalı Belediye Başkanı Halil ÖZTÜRK seçildi.  

Karar No 07:  Manisa iline bağlı Yunusemre Belediyesi ile Niğde iline bağlı Bahçeli 

Belediyesi üyelikten ayrıldı. Tarihi Kentler Birliğine üye olmak için başvuran: Tekirdağ 

iline Bağlı Hayrabolu Belediyesi, Denizli iline Bağlı Çivril Belediyesi ile Elazığ iline 

bağlı Maden Belediyesi üyeliğe kabul edildi. 

Karar No 08:  Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Kesin Hesabı kabul edildi.  

Karar No 09:  Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. 

Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi. 

 
b- İstanbul Buluşması -   23 Eylül 2021 
 
Tarihi Kentler Birliği, 2021 yılının ikinci buluşması ve olağan 2. meclis toplantısı 
İstanbul’da yapılmıştır. Program TKB Meclis Olağan Toplantısı ile başlamıştır.  
 
Birlik Meclisi 2021 Yılı Olağan 2. Toplantısı, 23 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da 
yapılmış ve gündemdeki konular görüşülerek karar alınmıştır. 
 
Meclis Toplantısında alınan kararlar:  
Karar No 1: Birlik Meclisinin 26 Haziran 2021 tarihli İstanbul’daki toplantısına ait 
tutanak özeti kabul edildi.  
Karar No 2: Birliğe üye belediyelerin 2022 yılı için TÜİK tarafından en son yayınlan 
belediye nüfusu dikkate alınarak katılım payı (üye aidatı) ödemelerine karar verildi. 
Karar No 3: Denizli iline bağlı Bozkurt Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi. Ordu iline 
bağlı Gülyalı Belediyesi, Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Çepni Belediyesi ile Karabük 
iline bağlı Eskipazar Belediyesi üyeliğe kabul edildi. 
Karar No 4: Birliğin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile Performans Programına ait 
Plan  Bütçe Komisyon raporu aynen kabul edildi.  
Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi. 
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3.2.4. MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI 

Müzeciliği sevdirmek, yaygınlaştırmak, kalitesini yükseltmek, koleksiyona bağlı arşiv 
bilincini geliştirmek, dünya standartlarını yakalamak, kültürün, sanatın korunmasını 
sağlamak, uluslararası müzeler ile ortak çalışmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
Müze Özendirme Yarışmasında bu yıl 18 Belediye katılmış ve Belediyelere çeşitli 
ödüller verilmiştir. 

NO BELEDIYE ADI 
ÖDÜL ALDIĞI 

DAL 
MUZE ADI 

1 Altındağ Belediyesi 

Yaşam Kültürü 
Müzesi 

Altındağ Belediyesi 
ve AHBV 
Üniversitesi 
Ankara Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras Müzesi 

2 Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Antalya Oyuncak 
Müzesi 

3 Boyabat Belediyesi 
Yaşayan Kültürel 
Miras Müzesi 

4 Dulkadiroğlu Belediyesi 
Tematik Mutfak 
Müzesi 

5 Hatay Büyükşehir Belediyesi 
Vakıflı Köyü 
Musadağ Müzesi 

6 Yeşilyurt Belediyesi 
Kahve Konağı 
Müzesi 

7 Manavgat Belediyesi 

Kent Müzesi 

Manavgat Kent 
Müzesi 

8 Osmaniye Belediyesi 
Osmaniye Kent 
Müzesi 

9 Odunpazarı Belediyesi 

El Sanatları Ve 
Zanaat 

Müzeleri 

Ahşap Eserleri 
Müzesi 

10 Odunpazarı Belediyesi 
Cam Sanatları 
Merkezi 

11 Sivrihisar Belediyesi 
Uygulamalı Kilim 
Müzesi 

12 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Kent Tarihi 

Müzesi 

25 Aralık 
Gaziantep 
Savunması 
Kahramanlık 
Panoraması ve 
Müzesi 

13 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Kent Tarihi 
Müzesi 

Selçuklu Uygarlığı 
Müzesi 

14 Niksar Belediyesi 
Cihad'ül Ekber 
Danişmendliler 
Niksar Müzesi 
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15 Hatay Büyükşehir Belediyesi 
Doğa Tarihi 

Müzeleri 
Tıbbi Aromatik 
Bitkiler Müzesi 

16 İzmit Belediyesi 

Arşiv ve 
Koleksiyon 

Müzesi 

Atatürk Evi Müzesi 

17 Karşıyaka Belediyesi 
Hamza Rüstem 
Fotoğraf Evi 

18 Kepez Belediyesi 
Nostaljik Araçlar 
Müzesi 

19 Konak Belediyesi 
Necdet Alpar Mask 
Müzesi 

20 Odunpazarı Belediyesi 
Tayfun Talipoğlu 
Daktilo Müzesi 

21 Seyhan Belediyesi 
Prof. Dr. İlter Uzel 
Diş Hekimliği 
Müzesi 

22 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
Arkeopark 

Müzesi 
Germanicia Antik 
Kenti Ören Yeri 
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3.2.5.TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE 

UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI 2020 

 
Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılından bu yana da, bugün sayıları 462’ye ulaşmış 
bulunan üye belediyeler arasında, tarihi kent dokularını ve kültürel mirası koruma ve 
yaşatma doğrultusunda üretilen projeleri ve uygulamaları özendiren ve ödüllendiren 
bir yarışma düzenlemektedir. Proje ve uygulama başlıkları altında iki farklı kategoride 
düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması, tarihi-kentsel-arkeolojik-doğal 
değerlere ilişkin koruma bilincini yaygınlaştırmayı, koruma çalışmalarına nitelik 
kazandırmayı ilke edinmiştir.    
33 Belediyenin 28 Proje ve 33 Uygulama Projesi ile katıldığı “Tarihi Kentler Birliği 
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” 
2020 yılı sonuçları belirlenmiştir. Jüri olarak görev yapan TKB Danışma Kurulu 
üyelerinin yaptığı toplantıda, ödül yönetmeliği uyarınca projeler değerlendirilmiş ve 
aşağıda belirtilen gerekçeleri ile TKB Encümeni’ne önermiştir. 
TKB Encümeni’nin incelemeleri sonucunda, üye belediyelerin kültürel miras ile tarihi 
kent dokularını koruma-yaşatma amaçlı toplam 61 proje ve uygulamayla aday 
oldukları yarışmada,  
 
Proje Ödülleri Alan Belediyeler:  
Fatih Belediyesi, İbradı Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Niğde Belediyesi, 
Safranbolu Belediyesi, Simav Belediyesi, Söğüt Belediyesi  
 
Uygulama Ödülleri Alan Belediyeler:  
Alanya Belediyesi, Buldan Belediyesi, Çaycuma Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi  
 
Süreklilik Ödülü Alan Belediyeler:  
Kentlerindeki kültürel mirası korumak ve yaşatmak için yaptıkları istikrarlı çalışmalar 
ve yarışmaya düzenli olarak katılan:  Adana Büyükşehir, Boyabat, Diyarbakır 
Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir, Hatay Büyükşehir, Konak, Seyhan Belediyeleri  
 
Başarı Ödülü Alan Belediyeler:  
Akçadağ, Akşehir, Battalgazi, Beykoz, Gölcük, İzmir Büyükşehir, Kuşadası, Menteşe, 
Tuşba, Ünye Belediyeleri  
 
Jüri Özel ödülü Alan Belediye: 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi  
 
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü Alan Belediye: 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı çalışmaları ödüle layık görüldü. 
  
Tüm ödüller, 23 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Buluşmasında yarışmaya katılan bütün 
projelerin yer aldığı sergi açılışı sonrası yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu. 
 
 2020 yılı ödülleri ve gerekçeli kararları ise özetle şöyle: 
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A. Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük ödülü 
 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Balıkesir Kent Merkezi ve Çevresinde Sürdürülen Bütüncül Koruma  
Programı: 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; farklı ölçeklerde kent merkezi ve çevre bölgelere 
yayılmış noktasal projelere dayalı bütüncül koruma yaklaşımını istikrarlı biçimde 
sürdürüyor. Bu kapsamda geniş çeşitlilik gösteren ve uzun erimli bir koruma 
programını tamamlar nitelikte olan restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları; 
sosyal alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme önerileri ve korumanın kentsel bir 
gelişim stratejisi olarak ele alındığı süreç yönetimi; kamusal mekanlar ile 
desteklenen, stratejik ölçekten mimari ölçeğe kadar ilişkileri iyi kurgulanmış ve 
uygulanmış çalışmaları nedeniyle 2020 yılı Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne 
değer bulundu. 

 
B. Tarihi Kentler Birliği Jüri Özel Ödülü 
 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi 
Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi, Paleontoloji Müzesi: 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi; uzun erimli olarak kent bütününde farklı alanlarda 
yürüttüğü koruma ve müzecilik çalışmaları ile tarihi dokuda tamamladığı farklı 
ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları ve kentteki koruma 
bilincinin artırılmasını destekleyen çalışmaları nedeniyle 2020 yılı Jüri Özel 
Ödülüne değer bulundu. 

 
C. Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülleri 
 

1. Fatih Belediyesi 
Metruk Durumdaki Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Rölöve Projeleri, 3 
Adet Açık Sarnıç (Aspar, Makıos, Aetıus) Duvarlarının Rölöve, 
Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri: 
Fatih Belediyesi; UNESCO Dünya Mirası listesindeki Tarihi Yarımada’da 
bulunan pek çok anıtsal eserin yanında yarımadanın tarihi kimliğinin en önemli 
parçalarından biri olan sivil mimarlık örneği yapıların envanterinin çıkarılması 
ve korunmasına ve kamusal mekânda bulunan kalıntıların onarılmasına 
yönelik çalışmaları ile proje ödülüne değer bulundu. 

 
2. İbradı Belediyesi 

İbradı Belediyesi Misafirhanesi, Yöresel Mutfak ve Kültürel Hizmet 
Binası: 
İbradı Belediyesi; kent merkezinde geleneksel konut mimarisinin önemli 

örneklerinden birini koruma altına alıp kamusal kullanıma açarak kentte 

koruma bilincini artıracak çalışmasıyla proje ödülüne değer bulundu. 

3. Mudanya Belediyesi 
Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi, Tirilye Sanat Evi 
Projesi, Tirilye Eski Pazar Caddesi ve Tirilye Cami Sokak Cephe 
Sağlıklaştırması, Taş Mektep Restorasyon Projesi: 
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Mudanya Belediyesi; tarihi kent merkezinde istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü 
bütüncül koruma stratejisinin parçası niteliğindeki çalışmaları ile proje ödülüne 
değer bulundu. 
 

4. Niğde Belediyesi 
Kadıoğlu Konağı Restorasyonu: 
Niğde Belediyesi; tarihi doku içinde bulunan geleneksel sivil mimari örneği 
yapının restorasyonu ve işlevlendirilmesi ile içinde bulunduğu dokuda bir odak 
oluşturarak koruma çalışmalarını tetikleyecek nitelikteki projesi nedeniyle proje 
ödülüne değer bulundu.  
 

5. Safranbolu Belediyesi  
Su Yolları: 
Safranbolu Belediyesi; tarihi dokuyu oluşturan ve besleyen, aynı zamanda 
alandaki yaşam kültürünün önemli bir parçası olan su yollarını yaşatmayı 
hedefleyen projesi nedeniyle proje ödülüne değer bulundu.  
 

6. Simav Belediyesi  
Tarihi Babuk Bey Hamamı Türk Hamam Kültürü Müzesine 
Dönüştürülüyor: 
Simav Belediyesi; Germiyanoğulları döneminden günümüze ulaşmayı başaran 
nadir eserlerden olan yapıyı müze olarak işlevlendirerek kent yaşamına 
katmayı amaçlayan projesi nedeniyle proje ödülüne değer bulundu. 
 

7. Söğüt Belediyesi  
Cumhuriyet Mahallesi 126 Ada 21  Parselde Bulunan Tescilli Konut 
Yapısı Restorasyonu: 
Söğüt Belediyesi; kent merkezindeki koruma çalışmalarını tetikleyecek nitelikte 
ve çağdaş yaklaşımlarla desteklediği geleneksel sivil mimari örneği yapının 
restorasyon ve işlevlendirme projesi nedeniyle proje ödülüne değer bulundu. 
 
Tarihi Kentler Birliği Uygulama Ödülleri 

1. Alanya Belediyesi  
Alanya Kalesi Tarihi Bedesten Yapısı Restorasyon Çalışması: 
Alanya Belediyesi; Alanya Kalesi içinde ve çevresindeki çalışmaları ile kent 

için büyük önemi olan kalenin korunması ve canlanmasına katkı sunan ve 

kale içindeki külliyeyi tamamlayan uygulama projesi nedeniyle uygulama 

ödülüne değer bulundu. 

 
2. Buldan Belediyesi  

Beyler Evi Restorasyonu, Semerci Sokak Sağlıklaştırma Projesi: 
Buldan Belediyesi; kendi ölçeğinde başarılı uygulanmış restorasyon 

çalışmaları ve bütüncül bir koruma çalışmasının parçası olan uygulama 

projeleri nedeniyle uygulama ödülüne değer bulundu. 

 
3. Çaycuma Belediyesi  

SEKA Sosyal Tesisleri Restorasyonu: 
Çaycuma Belediyesi; kent kültürüne ve tarihine uzun yıllar etki eden 
Cumhuriyet Dönemi endüstri mirası yapıyı yeniden işlevlendirerek kent 
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yaşamına tekrar dahil eden uygulama projesi nedeniyle uygulama ödülüne 
değer bulundu. 

 
4. Kocasinan Belediyesi  

Güneşli Jandarma Konağı, Hızır İlyas Köşkü: 
Kocasinan Belediyesi; hazırladığı iyi restorasyon projeleri ve Selçuklu konut 
mimarisinin nadir örneklerinden olan bir yapıyı işlevlendirerek kamusal 
kullanıma açan uygulama projeleri nedeniyle uygulama ödülüne değer 
bulundu. 

 
5. Malatya Büyükşehir  Belediyesi 

Taşhoran Kilisesi Restorasyon Yapım İşi: 
Malatya Büyükşehir Belediyesi; kent merkezinde günümüze ulaşabilen nadir 
anıtsal eserlerden olan yapının korunmasını ve yeniden kullanıma açılmasını 
sağlayan iyi uygulama projesi nedeniyle uygulama ödülüne değer bulundu. 
 

6. Nilüfer Belediyesi  
İpek evi: 
Nilüfer Belediyesi; uzun süredir Misi köyünde yürüttüğü katılımcı ve bütüncül 
koruma çalışmaları ile köyde geleneksel üretim tekniklerini yaşatan ve köyde 
yaşayan kadınlara öncelik veren projesi nedeniyle uygulama ödülüne değer 
bulundu. 
 

7. Pamukkale Belediyesi  
Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu : 
Pamukkale Belediyesi; UNESCO Geçici Dünya Miras Listesindeki arkeolojik 
alanda başarılı bir şekilde yürüttüğü uygulama projeleri ile arkeolojik mirasın 
korunmasına katkıları nedeniyle uygulama ödülüne değer bulundu. 

 
D. Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülleri 

1. Adana Büyükşehir Belediyesi  
Mimarlık ve Şehircilik Atölyesi, Tepebağ Höyüğü Çocuk Arkeoloji 
Atölyesi, Tepebağ Höyüğü Kültür ve Sergi Evi:   
Adana Büyükşehir Belediyesi; Tepebağ Höyüğü ve çevresinde uzun yıllardır 
istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiği koruma çalışmaları ve kent 
yaşamını zenginleştiren işlevlendirme projeleri nedeniyle süreklilik ödülüne 
değer bulundu. 
 

2. Boyabat Belediyesi  
Boyabat Tarihi Orta Çarşı, Boyabat Kalesi Çevre Düzenlemesi :  
Boyabat Belediyesi; geçmişte yürütülen projelerin devamı niteliğinde tarihi kent 
merkezinde istikrarlı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar ve kalede sürdürülen 
çalışmalar nedeniyle süreklilik ödülüne değer bulundu. 
 

3. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Diyarbakır Surları 1. Etap Restorasyonu :  
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi; 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesine giren Diyarbakır Surlarının en önemli burçlarından biri olan Ulu 
Beden burcunun restorasyon uygulaması ile uzun yıllardır burçlarda devam 
eden koruma ve restorasyon çalışmalarının sürekliliğini sağlaması nedeniyle 
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süreklilik ödülüne değer bulundu. 
 

4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi  
Merkez Bankası Restorasyon Projesi:  
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; uzun yıllardır tarihi kent merkezinde 
yürüttüğü bütüncül koruma stratejisini tamamlayan nitelikte projelerle koruma 
sürekliliğini sağlaması ve Cumhuriyet Dönemi mirasını yaşatan projesi 
nedeniyle süreklilik ödülüne değer bulundu. 
 

5. Hatay Büyükşehir Belediyesi  
Sokullu Sokak Cephe İyileştirme Ve Kentsel Tasarım Projesi, Samandağ 
İlçesi, 3 Pafta 7 Ada 5 Parseldeki Yapının Restorasyonu:  
Hatay Büyükşehir Belediyesi; uzun yıllardır tarihi kent merkezinde yürüttüğü 
bütüncül koruma stratejisini tamamlayan nitelikte projelerle koruma sürekliliğini 
sağlaması ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını destekleyen 
çalışmaları nedeniyle süreklilik ödülüne değer bulundu. 
 

6. Konak Belediyesi  
Roman Kültür Merkezi Restorasyonu: 
Konak Belediyesi; kent merkezinde birbirini tamamlayan projelerle bütüncül bir 
koruma senaryosunun sürekliliğini sağlaması ve her yıl bunları destekleyecek 
işlevlerle devamlılığını sağlaması nedeniyle süreklilik ödülüne değer bulundu. 
 

7. Seyhan Belediyesi  
Kafe Kütüphane, Kayalıbağ Mahallesi 26005-26012 Sokak Sağlıklaştırma 
Projesi :  
Seyhan Belediyesi; tarihi kent merkezinde bütüncül bir program dahilinde uzun 
yıllardır devam eden koruma stratejisinin bir parçası olarak geliştirdiği sokak 
sağlıklaştırma, restorasyon ve işlevlendirme projelerinin devamlılığı nedeniyle 
süreklilik ödülüne değer bulundu. 
 

 

E. Tarihi Kentler Birliği Başarı Belgeleri 
1. Akçadağ Belediyesi 
2. Akşehir Belediyesi 
3. Battalgazi Belediyesi 
4. Beykoz Belediyesi 
5. Gölcük Belediyesi 
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
7. Kuşadası  Belediyesi 
8. Menteşe Belediyesi 
9. Tuşba Belediyesi 
10. Ödemiş Belediyesi 
11. Ünye Belediyesi 
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3.2.6. EĞİTİMLER 

 
Birliğimiz, üye belediyelerimizde korumacılık adına sahada çalışan teknik elemanları daha 
yakından izlemek ve onları bu konularda eğitmek amacıyla 2010 yılından itibaren birlik 
merkezimiz olan Şerifler Yalısı’nda eğitim çalışmaları başlatmıştır. 2021 yılının Ocak ayından 
Aralık ayının sonuna kadar 10 adet Kentsel Koruma Eğitimleri, 3 adet Kültürel Miras ve 
Turizm Birlikteliği Eğitim Programı (KÜMTEP), 3 adet Kentler ve Müzeleri Kurulumdan 
İşletmeye Eğitim Programı (KEMEP), 5 adet Alanda Eğitim Programı, 3 adet UNESCO ve 
Yerel Yönetimler Eğitim Programı,3 adet Bölgesel Eğitim Programı yapılmıştır.  2021 Yılında 
toplam 326 kişi eğitim programlarına katılmıştır. 

3.2.7. HİBE YARDIMI YAPILAN PROJELERİ 

2021 yılında üye belediyelerimize “Bin Günde Bin Eser”  hibe yardımları kapsamında 
projelere 1.385.982 ₺  ödeme yapılmıştır. 
 

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

4.1. Üstünlükler 

 

Tarihi Kentler Birliği’nin güçlü ve olumlu yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

▪ Bilgi birikimi yüksek ve deneyimli kadrolarla çalışıyor olması,  
▪ Avrupa Tarihi Kentler Birliği üyeliği ile Uluslararası bir statüye sahip olması.  
▪ Tarihsel ve kültürel yönden zengin bir ülkede kurulmuş olması,  
▪ Üye belediyelerin ülkemizin tamamına yakın bir coğrafi alanını kapsaması.  
▪ Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli ve uyumlu çalışması   
▪ Kamuoyundan, destek ve takdir görüyor olması.   

 

4.2. Zayıflıklar 

 

Tarihi Kentler Birliği’nin zayıf ve olumsuz yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

▪ Üye aidatlarından kaynaklı mali gelirinin az olması.  
▪ Tarihi eserlerin korunması ve yaşatılması maliyetinin çok yüksek olması. 
▪ Tarihi eserlerin korunması ve yaşatılması işlerinde çalıştırılacak yeterli bilgi ve 

birikime sahip kalifiye elamanların az olması. 
▪ Kültür Turizminin ekonomik getirisinden yeterince faydalanılamaması. 

 
 

EKLER
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 
 
 
 
 
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
 
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 

olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve 

gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 

raporlandığını beyan ederim. 
 
İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 06.04.2022 
 
 
 
 
 

Hasan ASLAN 
Mali Hizmetler Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 

hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 06.04.2022 
 
 

 

       Sezer CİHAN 
                                                                                           Genel Sekreter 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 

planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin 

yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki 

hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim 06.04.2022 
 
 
 
 
 
                                                                                              Hayrettin GÜNGÖR 
                                                                                                   Birlik Başkanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


